
DRÖMMER DU OM ETT NYTT JOBB?  
VI SÖKER NU EN PLC PROGRAMMERARE!

Känns det som att du inte får använda din kapacitet 
och göra skillnad? 

På Elicom vill vi att alla ska känna så här:
Idag är en ny dag med möjligheter! — och jag är en 
viktig del av det teamet.

Nu har du chansen! 

Vi har fler spännande projekt på gång och behöver 
därför förstärka med en ny Programmerare till vår 
verksamhet i Töreboda.  

Tillsammans framåt är ett viktigt ledord hos oss på 
Elicom. Alla medarbetare värderas högt och varje 
individ behövs för att vi ska lyckas. 
Alla får vara med och både tycka, tänka och faktiskt 
känna vilken skillnad just de gör.

Hos oss blir du en viktig del för vår fortsatta framgång 
och kommer få jobba ihop med ett härligt gäng med 
positiv laganda och bred kunskap.
Tillsammans hjälper vi varandra att växa och utvecklas 
i våra intresseområden. 
Du ges möjlighet att utforska intresseområden och 
välja inriktning inom de arbetsområden vi verkar. 
Vi har löpande gruppsamtal där vi lyssnar på 
varandras idéer, tankar och utvecklingsmöjligheter för 
att stärka dig och gruppen, tillsammans framåt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vem söker vi? 

- Ansvarstagande
- Goda kunskaper i PLC Programmering/HMI av 
 olika styrsystem, till exempel Mitsubishi & 
 Siemens 
- Goda kunskaper i ritningsläsning
- God kommunikationsförmåga i både tal och 
 skrift 
- God datorvana och nätverkskunskap
- Kunskaper inom Scada är meriterande

Vad gör du på Elicom? 

Du kommer att ingå i ett team med flera 
programmerare.
Tillsammans skapar vi funktionsbeskrivningar, 
användarmanualer & program efter kundens behov.
Medverkan vid idrifttagning ute på fält förekommer.
Rollen innebär ett helhetsansvar och tät kontakt med 
våra kunder.
Tillsammans gör vi allt för att stämningen ska vara på 
topp, om du börjar här blir du en viktig del av ett glatt 
och trevligt gäng med högt i tak. 

Vad gör Elicom?  

Vi är en modern tillverkare och installatör av både 
kraftsystem och styrutrustning. Inom
infrastruktur med VA försörjning där det sker en 
enorm utveckling, behovet av förnyelse
och förbättringsåtgärder inom reningsprocesser är 
stort. Mättekniker, styrsystem,
övervakning och larmhantering är avgörande för en 
bra funktion. Där är vi igenkända i
branschen och har lång erfarenhet samt 
specialkompetens. Du kommer tillsammans med
Elicom känna att vi bidrar med något viktigt för 
samhället och miljön.

Som anställd på Elicom har man förstås ett antal 
förmåner:

- Engagerat och modernt ledarskap med  
 förståelse för livspussel
- Onboardingplan
- Kollektivavtal med pensionssparande, 
 föräldralön, m.m.
- Friskvårdsbidrag
- Mentorskap
- Kompetensutveckling

Kom igen, vad väntar du på? Skicka in en ansökan så 
fort du kan, kanske just din dröm går i uppfyllelse. 

Skicka din ansökan till albin.andersson@elicom.se 


